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  038-والنور الھدى سلسلة

  

  - : الشريط محتويات

 تطبيق أھمية مدى الشيخ وبيان ، المسلمين ينفع فيما والكتابة التأليف في المتقديمن العلماء مسلك بالتزام العلم لطلبة نصيحة - 1

  ) 00:00:34. (  والتصفية التربية منھج

  ) 00:05:23(  ؟. الفقي حامد مع قصتكم وما ؟. به التقيتم وكم ؟.شاكر أحمد على تتلمذتم ھل - 2

  ) 00:22:13(  ؟.الحديثية الصنعة في يستويان شاكر وأحمد الغماري صديق أحمد ھل - 3

  ) 00:27:19(  ؟.عليه حملة أو عنه منكم صدوداً  ورث معكم التباحث عن شاكر أحمد صدود ھل - 4

  ) 00:28:21(  ؟.اليمني العثمي المعلمي يحي بن الرحمن لعبد ترجمة يعطي أن الشيخ من نرجو - 5

  ) 00:32:23(  ؟.الركوع من الرفع بعد الصدر على اليدين وضع حكم ما - 6

  ) 00:46:13(  ؟. عمرو ومحمد ؟. المطيعي الشيخ في رأيكم ما - 7

 ) 00:52:06(  ؟. معه قصتكم وما ؟.الطباخ راغب محمد الشيخ من أخذتھا التي اRجازة ھي ما - 8
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

األخ احلويين يعد حبثا طيبا من باب الرتمجة لشيخنا من ضمن األسئلة اليت يف البال ؛ نسأل قد عاصرمت  :الطالب 

ج لطلبة العلم كانوا جمدين ونشيطني ،  يف سوريا وعشتم يف األردن نريد يعين تقييم منك للدعوة السلفية كمنها 

  . كانوا يف سوريا أم لشباب األردن من ناحية االلتزام باملنهاج واألمانة العلمية وكذلك يف التآليف وغريه 

ما عندي شيء أقوله ذا ؛ ألن القضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدهيات ، فاملسألة هذه  :الشيخ 

رح كبري ؛ أما طالب العلم عليهم أن جيتهدوا وأن يقدموا إىل الناس الذين هم حباجة إىل واضحة ما حتتاج إىل ش

علم جديد من جهودهم وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدموا إىل الناس كما حدثين 

فالن حيفظ بعض اصحابنا السلفيني يف دمشق ؛ قال قيل ألحدهم من األذكياء السلفيني يف دمشق الشيخ 

  صحيح البخاري عن ظهر غيب ، فأجابه باللهجة السورية تشرفنا ، نسخة من صحيح البخاري زادت 

  يضحك اإلخوة الطلبة



  . واضح هذا الكالم  :الشيخ 

  . نعم  :الطالب 

آه ، فما هي الفائدة إذا واحد أخذ كتاب شويه من هنا وشويه من هنا وشويه من هناك وقدمها للناس  :الشيخ 

هو مل يأت بشيء جديد ؛ فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا املتقدمني الذين كانوا يتبعون من ف

قبلهم ؛ ولكن باإلضافة إىل ذلك يضمون علما جديدا إىل ما ورثوه من علوم املتقدمني ؛ وأنا أعتقد أنه اآلن يف 

 العصر احلاضر من الناحية اإلسالمية إنه يف هل تستبشر خريا يف" األمس القريب كنت أحتدث وقد سألين سائل 

قلت نعم يف تقدم من الناحية العلمية ؛ لكن هذا التقدم العلمي إذا مل يقرتن مع التقدم السلوكي فشره  "تقدم ؟ 

أكثر من خريه ؛ ولذلك فأنا أدندن يف كثري من األحيان حول حماضرة كنت ألقيتها حنو عشر سنني من الزمان هنا 

مبوضوع التصفية والرتبية ؛ التصفية تتعلق بالعلم ، الرتبية تتعلق بالسلوك ؛ فاآلن العلم وحترك العلم يف عمان 

بالسنة واضح يف العامل اإلسالمي كله ؛ وهذا يبشر خبري ؛ لكن السلوك ما حترك أبدا كجماعة ، كأمة إال كأفراد 

كن كقلة ؛ ولذلك إذا مل يقرتن مع تصفية العلم قليلني وهؤالء األفراد موجودون يف كل زمان ويف كل مكان ؛ ل

تصفية النفوس من أدراا وأوساخها يف سلوكها ؛ فال يكون ما يسمى اليوم بالصحوة اإلسالمية صحوة حقيقية ؛ 

  .هذا ما لدي اآلن 

طيب لو مسحت يا شيخنا كنت بصدد عمل ترمجة للشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا من اإلخوان : ابو اسحاق 

  .صرين أو حنو ذلك فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ وهل تتلمذمت على الشيخ فعال وإال هو جمرد دقائق املعا

ال ما أتيح يل التتلمذ عليه وإمنا لقيته يف أول ما لقيته يف مكة يف أول حجة حججتها ؛ وذلك ميكن   :الشيخ 

ألين كنت ناشئا يف العلم ويف املهنة اليت  كان عمري يف حدود اخلمس والثالثني ؛ وهذه احلجة مل تكن جبهدي

هي تصليح الساعات ؛ فما كان باستطاعيت يومئذ أن أحج ؛ لكن قدر اهللا يل عزوجل وسيلة أنين أخرتت ، 

اختارين بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيين الذي خرج بعد القتال بني العرب واليهود مع األسف يف 

ش العربية إىل عواصمها ؛ ومنها اجليش الفلسطيين السعودي ؛ وهو كان ملفقا من النتيجة املعروفة وعادت اجليو 

ناس من كثري من البالد العربية وبعضهم أصلهم سعوديني ؛ فلما قر رأي امللك السعودي يومئذ بأن يعود هؤالء  

لكاف ؛ املهم وفهمت كان عليهم قائد امسه فهد املارق ، والظاهر أن االسم ماراق له فيما بعد فجعله املارك با

منه يومئذ أنه كان طالب علم يف دار التوحيد بالطائف ؛ فهو كان قائد هذا الفوج فعنده كما يقال خلفية تدين 

وعلم فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد هلذا الفوج السعودي العائد إىل الرياض فقيل له مالك إال فالن 

هللا واآلخر هو أنا ؛ فالشيخ جت يومئذ كان مسنا فاعتذر فلما وفالن ، األول هو الشيخ جت البيطار رمحه ا



جاء إيل وعرض على الذهاب مع الفوج السعودي ؛ وهذا يكون من عاقبة أمره أن أمكن من احلج وزيارة املسجد 

أنا النبوي ؛ وأنا شخص اعتدت أن أقول إلخواننا إذا ما دعاين داع أقول له أنا ما بلقي مزح إذا بتدعيين عن جد 

هذه عبارة يعين سورية أنا ما بلقي مزح ألنه يف عادة هناك يكون الواحد بشتغل أي شغل . بستجيب على الفور 

فبمر املار صديقه بقول له تفضل ؛ طبعا يقال عندما يلتقيان قريب من دار الرجل بقول له تفضل ؛ فبقول له أنا 

للحج وال أستطيع ؛ فلما عرض علي هذا قلت ما ما بلقى مزح ها خباف بقول عن جد يعين ؛ هه فأنا تائق 

عندي مانع ؛ لكن سأستشري والدي ـ ووالدي رجل متدين وعامل يف الفقه احلنفي ومبا يسمى بعلوم اآللة لكن أنا 

نشزت وشذذت عنه حينما سلكت مذهب أهل احلديث ـ فأخذت رأيه على كل حال ؛ وأنا يومئذ كنت أعمل 

ة يب ؛ قال ما يف مانع أنت بتعرف مصلحتك ؛ املهم سافرت وكان من الدوافع على يومئذ أعمل يف دكاين اخلاص

هذا السفر ألن السفر يعين ما بطمع السفر ملاذا ؟ ألنه ركوب على سيارات اجليش الضخمة واليت هي لألثقال 

ت أقرأ يف جملة العرب واألمحال ؛ لكن الشوق أوال للحج لبيت اهللا احلرام وثانيا للقاء أهل العلم هناك ؛ ألنه كن

وكان عندي علم بالشيخ أمحد وعندي علم حبامد الفقي وبعض شخصيات سلفية فقلت مش رايح أستطيع 

ألقاهم إال باملسجد احلرام ؛ فكان أول ما سألت عنه حامد الفقي رمحه اهللا ، فكان أول ما سألت عنه هو حامد 

ان نازل يف فندق انسيت واهللا شو امسه ؟ امسه قدمي مشهور يف  الفقي رمحه اهللا ؛ كان فيما يبدوا سليط اللسان ؛ ك

كثري من البالد ؛ املهم صعدت إليه أنا وقائد الفوج هذا ؛ فهو جالس على سرير والدنيا صيف واخذ حريته ، 

   ...القميص أكمامه قصرية ولباس أبيض ؛ أعجبين هذا الوضع ما 

ه فالن حممد ناصر الدين األلباين ، آه ، وقال أهال وسهال وقام فسريرين متقابلني جلست أمامه ؛ قال ل :الشيخ 

  وعانقين ورمبا قبلين ، ما أعرف يومئذ حكم التقبيل جائز أم ال 

  ـ يضحك الشيخ والطلبة ـ 

وأهال وسهال وكيف حالك وكيف وكيف ؛ ووصل األمر أين ذكرت اإلخوان املسلمني ، قال يل اخلوان ،  :الشيخ 

مت هذا الكالم ، قلت أيش هذا يا شيخ ؟ قال هؤالء كذا وكذا ؛ وصار يتكلم عن اإلخوان اخلوان ؛ فاستعظ

املسلمني اللي هو بعرفهم هناك ؛ قلت يا شيخ بس اإلخوان املسلمني ال ميكن أن يقاسوا بعضهم ببعض يف كل 

ال أعرفهم وال أستطيع  البالد ؛ فأنت تستطيع أن تتكلم وأنت أعرف مين ؛ فاإلخوان املسلمني هناك يف مصر أنا

أن أنكر عليك ما تقول يف حقهم ؛ لكن يف سوريا ما اظن جيوز لك إسالميا أن تتحدث عنهم وأنت ال تعرفهم 

؛ املهم جلسنا معه وتعرفنا عليه ؛ وكان اللقاء الثاين وهو الذي سألت عنه وهو أمحد شاكر رمحه اهللا ؛ سألت عنه 

كة هل يوجد فندق امسه شربا ؛ هو موجود يف مصر هذا الشيء ؛ املهم قالوا نازل يف فندق ؛ ما أدري يف م



ذهبت إليه وكان جالس يف مدخل الفندق ، سلمت عليه وعرفته بنفسي قلت له أنا سألت عنك وقصدي 

أستفيد من علمك ألين قرأت لك بعض الرسائل وبعض الكتب وخاصة تعليقك على املسند ؛ فرأسا اعتذر وقال 

أينعم ؛ ولذلك هو بقول يعتذر ؛ فقبلت عذره  "مداميت مريضة " ه الكلمة فهي لغة مصرية يل وال أنسى هذ

وجلست قليال مث انصرفت ؛ مث قدر يل أنين سافرت من مكة إىل جدة ومن جدة إىل املدينة بالطائرة ؛ هناك 

كان يف نفسي أن   علمت بأنه أي الشيخ أمحد شاكر نازل كمان يف فندق وقلت هذه واهللا فرصة ؛ فذهبت إليه

أحبث معه موضوع اعتداده بتوثيق ابن حبان ؛ فأثرت املوضوع وإذا به مع األسف شعلة نار ، ما يقبل مناقشة وال 

يقبل مناظرة ، وشيء غريب جدا جدا ؛ فصدمت ؛ قال حنن كيف بدنا در جهود مثل هذا اإلمام ؛ قلت يا 

أردت أن أذكره مبا هو دار به طبعا ، مما قاله احلافظ يف شيخ أنا ما قلت در جهوده لكن احلافظ ابن حجر 

مقدمة لسان امليزان ؛ ما عنده استعداد أبدا للمناقشة إطالقا ؛ فرجعت مع األسف خبفي حنني ؛ مث بعد ذلك 

  جاء إىل دمشق فلما بلغين زرته يف املنزل الذي كان نازال فيه ؛ لكن ما استفدت منه شيئا ألنه ما عنده استعداد 

  . يتناقش : أبو اسحاق 

  . أبدا ؛ هذا كل ما ميكن أن أذكره عنه رمحه اهللا  :الشيخ 

  . يعين فيه حدة : أبو اسحاق 

  . آه ، حدة حديد مزاج جدا ، يا اهللا ، بسم اهللا  :الشيخ 

  . تعرف يا شيخنا الشيخ عبد املعز عبد الستار  ...لكن يقال عندنا يف مصر ملا كان بعقد : أبو اسحاق 

  . عبد ؟  :الشيخ 

  . عبد املعز : أبو اسحاق 

  .  آه ، هذا إخواين أينعم  :الشيخ 

  . كان يف قطر : أبو اسحاق 

  . كان يف قطر ، نعم   :الشيخ 

مبقدمة املسند إليه وعاصر الشيخ  ...هو متزوج بنت الدكتور أمحد أمحد الشريف ، والشيخ شاكر : أبو اسحاق 

  . واسعا جدا باملناقشات يف مطلع حياته أو حنو ذلك  شاكر وكان يقول إن صدره كان

هذا يذكرين بقصة والغاية منها أقدمها سلفا ؛ ألنه ما يف مشاة إال من حيثية واحده ، هو بظهر واسع  :الشيخ 

مبا لو سأله سائل جباوب ؛ لكن إذا كان السائل يف عنده شيء من املعرفة بده يأخذ ويعطي معه فهذا شيء آخر 

، واملعز ما أظن أن عنده إطالع يف علم احلديث حىت إذا نقل مثل هذا يكون نقله دقيقا ؛ على كل حال أنا غري 



ذكرت ما وقع يل وهذا ليس مقياسا ، ممكن أن يقال هذا يف آخر عمره فهذا اخلرب يضم إىل األخبار األخرى ؛ 

على مركز اإلخوان املسلمني يف دمشق ، ملا قال  أما الذي أنا رأيته فهو ما ذكرته لكم ؛ فأريد أن أقول كنت أتردد

يل أحدهم وامسه حسن عبيد كان له صلة قوية بنا وتبىن الدعوة السلفية دعوة ، لكن هو منخرط يف اإلخوان 

املسلمني فذكر يل يوما شابا قاديانيا امسه عالء الدين ؛ وذكره يل شو بدي أقول مادحا له بأنه واسع الصدر جدا 

د فشو رأيك جتتمع فيه ، هو يعلم مين أين أنا ناقشت القاديانني وعقدنا جلسات متتابعة هناك ؛ ؛ هنا الشاه

فطبيعة احلال أنا رجل ما بلقى مزح ، فأجبت دعوته راح اتصل مع الرجل فوافقه فالتقينا يف مركز اإلخوان 

املناقشة وحديد وصوت  املسلمني يف غرفة خاصة ، وإذا بصاحبنا حسن يرى منه خالف ما حدثين به وطالت

يرتفع وإىل آخره ؛ ملا خرجنا قال يل واهللا عجيب ، أنا ما بعرفه هيك هلذا عالء بعرفه طويل البال ؛ قلت يا أخي 

بدك تالحظ مالحظة ؛ هذا أوال قادياين داعية ، هؤالء بطولوا باهلم مع عامة الناس ألنه ما يف غري بسألوا سؤال 

لكن ملا حبطه حتت احملك تأخذ وتعطي هنا بقي ترتفع احلرارة ؛ قال واهللا صحيح وجه فبلقي حماضرة ملاذا يثور ؟ 

املشاة فقط بني أن تفسح له جمال أن يتكلم يتكلم ؛ أما تأخذ وتعطي خاصة فيما ختالفه فيه يف رأيه هذا يفعله 

  . متاما وإال النوادر من الرجال حقيقة 

  .معليش يا شيخنا هذه فرصة العمر  ...بني علماء احلديث  طيب منزلة الشيخ أمحد شاكر: أبو اسحاق 

  . بارك اهللا فيك  :الشيخ 

  . منزلة الشيخ أمحد شاكر رمحه اهللا بني العلماء املعاصرين  ...فنحن لن نساحمك : أبو اسحاق 

  . أنا ما التقيت مبثيل له  :الشيخ 

  . الشيخ أمحد شاكر : أبو اسحاق 

لتقيت مبثيل له وأعين ما أقول ألنه عدم الوجدان ال يدل على عدم الوجود ؛ فممكن أينعم ، أنا ما ا :الشيخ 

يكون كما يقال يف الزوايا خبايا ، لكن أنا ما اكتشفت هذه الزوايا حىت أعرف ما فيها من اخلبايا ؛ لكن يف 

آثاره ؛ أما من حدود ما علمت وما اطلعت فأنا ما شفت مثل الشيخ أمحد شاكر ؛ طبعا هذا من آثاره ، من 

  . اللقاء فبكل صراحة ما صار شيء بيين وبينه إال املباحثة القصرية 

  

لكن يا شيخنا بالنسبة للشيخ أمحد الغماري ذكرت لنا يف أول جلسة معك أن هذا الرجل مل : أبو اسحاق 

  . تلتقي مبثاله ؛ فيعين هو للشيخ أمحد شاكر فيما يتعلق بصناعة احلديث 

  . ن خيتلف األمر ؛ هذاك كان يف جمال أين استكشف كل طويته شوف اآل :الشيخ 



  . الغماري : أبو اسحاق 

نعم الغماري ؛ ألنه سألته أسئلة وأجابين ؛ الشيخ أمحد انصك الباب بيين وبينه ؛ لكن الشيخ أمحد يف  :الشيخ 

جهود ؟ هلم آثار رسائل  جهدة خاصة يف املسند وعلمه هناك يفوق الغماريني مجيعا ؛ ألنه الغماريون شو هلم

  فقط ؛ مث يبدوا فيها التصوف والتعصب للمالكي

احلل ، والتحرمي : وباملناسبة اليوم بقرأ هلذا عبد اهللا الغماري رسالة حيكي باملناسبة أنه يف مسألة حلوم اخليل قوالن 

  . ؛ وقال وهو األقوى  

  . التحرمي ؟ : أبو اسحاق 

قوى ؛ حاولت استحضر يف ذهين شو الدليل الذي جعله مييل لرتجيح هذا القول حترمي حلم اخليل وهو األ :الشيخ 

مع كونه يف صحيح البخاري وغريه من حديث أمساء بنت أيب بكر أم أكلوا حلم اخليل يف عهد النيب صلى اهللا 

فالقصد اآلثار  عليه وسلم ، وإذن بأكل حلوم اخليل ؛ فسبحان اهللا قلت هذا أويت من املذهب املالكي ، أينعم ؛

من حيث التأليف ال تظهر يف كتب الغماريني مجيعا كما تظهر يف كتب أمحد شاكر رمحه اهللا ؛ مث فقهه خيتلف 

عن فقه هؤالء ؛ فقه الغماريون ما هو فقه سلفي أبدا ، فقه هوائي ليس له ضوابط وقواعد ؛ انظر مثال تشنيف 

واألذان ،اهللا أكرب ، أربعة عشر قرن مسلمون كلهم على السنة ؛  األذان يف استحباب السيادة يف الصالة واإلقامة

شو املانع أن نقول . )أنا سيد ولد آدم ( اللي هجروا كل هذا التوارث بل التواتر باستنباط عقلي أهوج أعوج أنه 

الصالة وأشهد وأن حممدا ، عفوا ، أن سيدنا حممد رسول اهللا ، شو املانع مادام هو كذلك ؛ اإلقناع يف صحة 

  وراء أيش املذياع ؛ غدا يربطوا صالتنا بإمام مكة بذيعوا هناك وبغلقوا املساجد كلها 

  . يضحك الشيخ واإلخوة الطلبة  

  .  ...اجلامع يا شيخ  :الطالب 

ما كونت عندي رأي ، مث أنا عرفت أن هذه األجزاء مش قائم عليها شخص واحد ، عديد من الذين  :الشيخ 

  . يعلقون 

  . الغماري عمل جزءا واحدا فقط : سحاق أبو ا

ما عندي فكرة عنه ؛ لكن الذين وقفت على تعليقام سطحية جدا ليس فيها علم ؛ أما تعليقات  :الشيخ 

  . الغماري ما عندي فكرة عنها ؛ بأي جزء تذكر ؟ 

  . اجلزء السابع : أبو اسحاق 

  . السابع  :الشيخ 



لسابع يف حديث اجلارية يؤوله ، يقول بعض الرواة غلط يف اجلزء السابع السابع أظن ؛ ألنه يف ا: أبو اسحاق 

  . أظن صفحة مخس وثالثني ومئة أو كذا 

  . يقول أيش  :الشيخ 

يقول إن اجلارية ما كانت تقصد أن تقول إن اهللا يف السماء أو تأويل حديث اجلارية بتأويل : أبو اسحاق 

  . الكوثري 

  . ري خبيث آه ، هو كوثري ، أشع :الشيخ 

  

طيب يا شيخنا هنا نقطة أحب استجليها فهذه تفيدنا مجيعا صدود أمحد شاكر رمحة اهللا عليه : أبو اسحاق 

بالنسبة لصدود أمحد شاكر عن التباحث معكم هل هذا مل يورث عندكم صدودا منه أو من كتاباته أو محلة عليه 

  . ؟ ...

قلت لعل الرجل كان على وضع عائلي كما ذكر يل يف أول مرة ملا أبدا ، أبدا ، واحلمد هللا ؛ لكن أنا  :الشيخ 

أهال  - لقيته أن زوجته مريضة ؛ فممكن هذا املرض استمر حىت لقيته املرة الثانية ؛ لكن ما أجد يف نفسي أبدا

  . ما أجد يف نفسي أي شيء إال االحرتام والتعظيم له ، أينعم  -أبو صالح كيف حالك 

  

شيخنا بالنسبة للشيخ عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين هذا الرجل يف ثقله يف العلم  طيب يا: أبو اسحاق 

ومدحكم له ولعلمه يكاد يكون غري معروف لألجيال أمثالنا ؛ يعين لو أعطيتنا شيء عن الشيخ عبد الرمحن بن 

  .. . حيىي 

، ما مكنتنا أن نقدره حق قدره إال أن الذي واهللا هو بسبب قلة آثاره اليت حنن على األقل اطلعنا عليها  :الشيخ 

استقر يف نفسي يف حدود اطالعي القليل على بعض آثاره ، وخباصة كتابه التنكيل بأنه احلقيقة أوال الرجل سلفي 

العقيدة ، سلفي املذهب واملشرب ؛ مث عنده باع طويل يف تراجم الرواة ، وليس فقط الرواة الذين يتعلق م 

اسع االطالع على تراجم الرجال من كل الطبقات ، املفسرين احملدثني اللغويني وحنو ذلك ؛ فهو احلديث بل هو و 

واسع االطالع من هذه احليثية ؛ وتعليقاته على تاريخ البخاري مثال ، وعلى كتاب األنساب للصنعاين وغري ذلك 

ا أن عنايته بالتصحيح والتضعيف إما مما ال حيضرين اآلن أكرب دليل على سعة افقه يف هذه ااالت ؛ لكن يبدو 

أا كانت قليلة ، أو أنه مل يتح له أن يلج هذا الباب ويتفرغ له بسبب قيامه على خدمة الرتاجم ، وكأنه كان 

متخصصا فيه ؛ لكن احلقيقة ملا اإلنسان ينظر إىل مناقشته للكوثري سواء من الناحية احلديثية أو من الناحية 



على أن الرجل كان متمكنا يف أصول احلديث وأصول الفقه من جهة ، وأنه واسع  الفقهية فكل ذلك يدل

االطالع أيضا من الناحية الفقهية من جهة أخرى ؛ هذا ما حيضرين حول هذا الرجل رمحه اهللا ؛ وقد التقيت به 

املكي يوم  أيضا يف تلك السفرة اليت لقيت فيها الشيخ أمحد شاكر يف مكة حيث هو كان مدير مكتبة احلرم 

كانت املكتبة يف نفس احلرم ؛ فأنا كنت أتردد للمكتبة كل يوم وأراه هناك منكبا على البحث والتحقيق لكن ما  

  .كان يل معه جلسات يومئذ ألنه ما كان يف تعارف سابق وال وجد من ييسر لنا سبيل التالق ؛ هذا ما عندي 

  . لو مسحت  :الطالب 

  .ارفع صوتك : أبو اسحاق 

  . شيخنا لو مسحت تبني لنا حكم الشرع ورأيكم يف وضع اليدين بعد الركوع على الصدر ؟   :لب الطا

  هذه بقى ملغومة يا أبا عبد اهللا  :الشيخ 

  ـ ويضحك الشيخ وطلبته ـ

  زيادة ايضاح : ابو اسحاق 

ليه السالم أنه وضع ألن هذه املسألة تكلمنا فيها كثريا وجوابنا معروف أنه ال يوجد نص عن الرسول ع :الشيخ 

يديه على صدره يف القيام الثاين ، كل ما عند مشاخينا يف الرياض وبعض أهل احلديث يف باكستان واهلند ما 

عندهم إال أحاديث عامة ، نصوص عامة ال تكفي يف إثبات قضية عملية جرى ا العمل من رسول اهللا صلى 

من أصحابه عليه الصالة والسالم أنه رآه واضعا اليمىن على اهللا عليه وسلم قرابة عشرين سنة ؛ فال ينقل أحد 

اليسرى يف القيام الثاين ؛ ال يوجد هناك إال نصوص عامة ، هذه النصوص العامة يف فهمي واعتقادي ال تكفي 

إلثبات سنة لو وقعت لنقلت ؛ ألن الصالة يصليها الرسول عليه السالم يف كل يوم على مأل من الناس ، مش 

يف بيته يقع فال يطلع عليه الرجال مثال ، وحىت وال النساء إال البعض ؛ هذا أمر علين فال أحد ينقل أن  أمر خفي

الرسول عليه السالم فعل ذلك ؛ كل احلجة حديث سهل بن سعد الساعدي يف موطأ مالك ومن طريقه تلقاه 

النص مطلق ؛ والقيام الثاين من هذا . )كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصالة ( البخاري 

الصالة هذه قضية استنباطية ال يكفي فيها االستنباط ؛ كل استنباط من نص عام مل جيري عمل املسلمني به ؛ 

فهو دليل أن هذا االستنباط غري صواب ؛ ألنه لو كان كذلك لسبقونا إليه ؛ كذلك مثال حديث وائل بن حجر 

. )صلى اهللا عليه وسلم كان إذا قام في الصالة وضع اليمنى على اليسرى أن النبي ( يف سنن النسائي وغريه 

قام يف الصالة هذا القيام الثاين قيام ؛ إذا نص إما عام وإما مطلق ؛ لكن هذا احلديث بالذات يف حبثي هو 

مقتطع من حديث وائل بن حجر يف صحيح مسلم ؛ ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صالة النيب صلى اهللا 



ه وسلم فيقول إن الرسول عليه السالم كرب للصالة مث وضع اليمىن على اليسرى مث ركع مث قال مسع اهللا ملن محد علي

ورفع يديه ، مث سجد بني كفيه ؛ فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل يف تكبرية اإلحرام ؛ لكن ملا ركع ورفع 

ل كما فعل يف القيام األول ؛ ويبدوا واهللا أعلم أن رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاين هذا ؛ ولو ذكره لقا

احلديث الذي يف السنن هو قطعة من هذا احلديث ، ملا فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك املعىن الشامل 

للقيام الثاين ؛ وشيء آخر يرد يف املوضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا احلكم الذي مل ينقله 

ذلك أنه يأيت مكان ثالث ينبغي على ذلك الفهم أن نضع اليمىن على اليسرى وهو بني السجدتني ، أحد فمعىن 

ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أم يدعون اآلن منهجهم يف االستدالل بالنص العام 

ضع سوى هذا اإلطالق ، ويلجأون إىل نفس الطريق الذي أنا أجلأ إليه يف قويل أنه ما عندنا نص أن الرسول و 

هذا إطالق يشمل الوضع بني السجدتني ال السجدتني مثل التشهد ؛ طيب هذا قياس ، حنن اآلن نسألكم هل 

عندكم نص أن الرسول عليه السالم ملا جلس بني السجدتني وضع يديه على فخذيه ؟ علمي أنا وقد ختصصت 

هذا ؛ ولذلك مل أذكره يف صفة الصالة ألين ما تعمدت  لصفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم مل أجد حديثا يف

ان ال اذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا ، إمنا هو النقل للحديث ؛ فليس للذين حيتجون ذا العموم إال أنه 

املسلمني هكذا يفعلون ، وهذا هو نفس اجلواب ، املسلمون مضى عليهم هذه القرون ال إمام من أئمة املسلمني 

ايب وال يقول بسنية هذا الوضع ؛ فإذا أنا ألفت النظر لكالم يذكره ابن تيمية والشاطيب رمحهم اهللا بأن وال صح

العمل بالنص العام يف جزئية من جزئياته اليت مل جير العمل على هذا اجلزء هو سبيل لالبتداع يف الدين ؛ ألنه ما 

نه كل شيء بدعة بقول لك ما يف ي عنها ، ما يف من بدعة ، وهذا كالم يتجلى متاما يف كتب الغماري هذا أل

ي عنها ، وداخلة يف النصوص العامة ؛ وأضرب أنا مثال موضحا جدا وهو دخل مجاعة املسجد لصالة سنة 

الظهر القبلية مثال ، واحد هنا وواحد هنا متفرقني ، فبدا ألحدهم فقال تعالوا يا مجاعة نصلي مجاعة وقال عليه 

صالة الرجل مع الرجل  أزكى من صالته ( ، وقال عليه الصالة و السالم . )هللا على الجماعة يد ا( السالم 

واهللا أدلة حديثية صحيحة ، شو ردنا يا سلفيني ، يا قابضني . )لوحده ، صالة الثالثة أزكى من صالة الرجلين 

يب أنا وجواب كل سلفي أن هذا يف حالة القيام الثاين ، شو ردكم على هذا االستدالل ؟ نفس استدالهلم ؛ جوا

ما جرى عليه العمل ؛ ولو كان هذا االستدالل صحيحا لسبقونا إليه ، وكل البدع اليت يفعلها املبتدعة مثل هذا 

دليلهم ، أدلة عامة ما جرى العمل عليها إطالقا ؛ فأنا أرى أن هذا الذي يفعل اليوم يف هذا الزمان هو من هذا 

  ل بأدلة عامة مل جير العمل ذه اجلزئية منها ؛ فإذاالباب نابع ، من االستدال

  "وكل خري يف اتباع من سلف                 وكل شر يف ابتداع من خلف  "     



؛ لقد سألين أحدهم من أقل من أسبوع من السعودية وقال يل أنت قلت يف صفة الصالة إن الوضع هذا الثاين  

اديث عن الرسول عليه السالم ؛ وأخطأ هو وقال يف مسند اإلمام أمحد بدعة ، وكيف هذا مشاخينا حيتجوا بأح

؛ قلت له هذا ال أصل له يف املسند وال  )أن الرسول عليه السالم كان يضع يديه في القيام الثاني ( حديث 

عته يف غريه ، ولو وجد مثل هذا احلديث لقضي األمر الذي فيه تستفتيان ؛ لكن أظنك وامها ، وهذا ال أحد مس

يذكره ؛ مث ضربت له املثل السابق بالنسبة جلماعة النفل يف املساجد ؛ فاتصل يب ثاين يوم وقال يل أنا نقلت  

كالمك للشيخ ابن باز فقال إنه احلديث صحيح وجيب العمل باحلديث ؛ وكالم يعين هو كالم سليم لو كان 

نا استدالل إال بالعموم ، وضربت لك احلديث صريح الداللة قلت له بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما عند

املثال كيف ال يعمل بالعموم ؛ قال أنا ذكرت ذلك للشيخ لكن قال الشيخ هذا ليس له عالقة ذا ؛ قلت له يا 

أخي ليس له عالقة من كل اجلوانب ؛ لكن وتلك األمثال نضرا للناس ؛ فأنا ضربت لك مثاال أنه ملاذا حنن ال 

ألنه ما نقل إلينا ، وإذا استدل علينا مستدل مبثل ذلك احلديث ، نقول ما جرى العمل نصلي النوافل مجاعة ؟ 

ال بأس بوضع  اليدين يف هذا " : ذا ؛ قال يل هذا الرجل وهنا الشاهد بقول ذكروا عن اإلمام أمحد أنه قال 

 فقد بني ضعفها فاسرتحنا منها قلت أوال هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها ، الشيخ ابن باز حفظه اهللا "القيام 

؛ ثانيا لو صحت هذه الرواية عن اإلمام أمحد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع ؛ ألن هذه الرواية 

عن أمحد تفرق بني الوضع األول والوضع اآلخر ؛ فلو كان هو يرى السنية ما بقول ال بأس بذلك ؛ فهو يشري 

ها شيء وإال يقول سنة مثل ما قال يف الوضع األول أنه سنة ؛ هذا ما حيضرين ذا أن املسألة مغمغمة يعين في

  . اآلن حول هذه القضية 

  . جزاك اهللا خريا : أبو اسحاق 

  وإياكم ؛ خلينا نصلي يا أبا عبد اهللا  :الشيخ 

  

  . جنيب املطيعي هل التقيت به : أبو اسحاق 

  . ما التقيت به  :الشيخ 

  . تكملته طيب قرأت : أبو اسحاق 

  . قرأت منها  :الشيخ 

  . ما رأيك به : أبو اسحاق 

ما هو نقاد ؛ هو على منط أيب البنا عبد الرمحن يعين هو نقال ما هو حباث حمقق ؛ هذا من جهة ؛ ومن  :الشيخ 



  . جهة أخرى هو مذهيب 

  . شافعي : أبو اسحاق 

ث كعلم مثل اللي يدرس احلقوق ؛ وهكذا كان نعم شافعي يعين ما تأثر باحلديث ، فهو يعمل باحلدي :الشيخ 

أكثر املشتغلني بعلم احلديث طوال القرون كانوا أوال غري حمققني ، يروون ما هب ودب ؛ مث ال يتأثرون مبا علموا 

من احلديث ؛ فرتى هذا حنفي وذاك شافعي وذاك مالكي والرابع حنبلي ؛ ونفس املشكلة ال تزال قائمة حىت 

عض املشتغلني بعلم احلديث كهؤالء الغماريني مثال ؛ وهذا الذي تسأل عنه فهو مثلهم ال حيكم اليوم بالنسبة لب

احلديث فيما اختلف فيه الناس على أنه ليس حمققا به ؛ أظن جاءتين منه بعض الرسائل لكن أنا كعاديت ما 

  . عندي استعداد أرد على الرسائل 

  . هو أرسل لك الشيخ املطيعي : أبو اسحاق 

  . أينعم  :شيخ ال

  . طيب أيش فحوى الرسائل : أبو اسحاق 

فقد تكون رائحة طيبة وقد  "قبل ما تطلع رحييت " هذا قدمي والظاهر مثل ما بقولوا عندنا يف الشام  :الشيخ 

تكون غري طيبة ، على اختالف األذواق ؛ وهذا بذكرين أنه عندي رسالة نزول عيسى عليه السالم يف آخر الزمان 

  . ري هذا عبد اهللا للغما

  . اقامة الربهان : أبو اسحاق 

وعليها خط وهدية إىل األستاذ ، ما أدري إذا أضاف إليها حممد ناصر الدين األلباين اآلن قلب لنا ظهر  :الشيخ 

  ان ؛ ملاذا ، طلعت رحييت عندهم إين سلفي 

  ـ يضحك الشيخ رمحه اهللا والطلبة ـ

مثل السلسة وغريها فتوهم يف فأرسل هذا الكتاب يل هدية مث مل يعد بطبيعة فهو شاف كتيب القدمية  :الشيخ 

احلال ، ألنه شم الرائحة إنه جمسم وهايب وقال هذا يف الرد املقنع ، إنه هذا ليس فقط وهابيا بل هو شر منه ، هو  

ث أوال ، مث فكره كذا هو كذا هو كذا إىل آخره ؛ فسبحان اهللا يعين علم احلديث بركته يف تقومي خلق احملد

ومذهبه ثانيا ؛ فإذا رأيت حديثيا مل يتحسن خلقه ومل يستقم فكره فافهم أن حديثه أو دراسته للحديث هي ألمر 

دنيوي ؛ ما هو هذا األمر الدنيوي حدث عن أنواعه وأسبابه وال حرج ؛ فقد يكون مثال للمال ، قد يكون 

فهؤالء يف املغرب طرقيني هلم زاوية مع ذلك يشتغلوا  "الظهور حب الظهور يقطع " للظهور ، ومن أقوال الصوفية 

باحلديث ، كيف هذا ؟ ما استفادوا من احلديث شيئا إطالقا مع األسف ال باخللق وال يف الفكر ؛ فهذا حقيقة 



  . مشكلة من يشتغلون باحلديث أم ال يتأثرون به 

مرو يعين فقط أريد أن أسجل هذه ألا تسعده كنت وحنن على الطعام سألتك عن األخ حممد ع: أبو اسحاق 

   ...رأيكم يف 

ما أنا مستحضر اآلن ، أنا اللي مستحضره أعطيتك إياه آنفا وسجلته أيضا ؛ أما إذا كان بدي فصل  :الشيخ 

  . بدي أرجع للرسالة من جديد ؛ ألن عهدي ا أصبح نسيا منسيا 

  . لكن جممل ما تتذكره من كلمة : أبو اسحاق 

  . أعتقد أنه باحث وجيد وله مستقبل جيد يف اعتقادي ، واهللا أعلم  :شيخ ال

  

طيب شيخنا بالنسبة للشيخ حممد راغب الطباخ ، يف بعض كتبكم تقولون شيخنا باإلجازة فنريد : أبو اسحاق 

  . فقط إلقاء الضوء على يعين نوعية اإلجازة واملشيخة وحنو ذلك 

حمضة ، وكل اإلجازات إال ما ندر منها يف القرون املتأخرة شكلية ال قيمة هلا نوعية اإلجازة هي شكلية  :الشيخ 

؛ الرجل كان عضوا يف امع العلمي العريب يف دمشق ، وكان يرتدد إىل دمشق ذه املناسبة أو بغريها ، وكان من 

ملبارك ، حممد املبارك كان يف مجلة األعضاء الشيخ عبد القادر املغريب ، وكان له ابن رمبا مسعتم بامسه هو حممد ا

برهة من حياة اإلخوان هناك ، رئيس اإلخوان املسلمني ؛ وأنا كنت أتردد على اإلخوان املسلمني وأرحل معهم 

يف رحالم ، وأحضر يف حماضرام ، وطبعا معروف الغاية من ذلك ، وهو نقل الدعوة إليهم ؛ ولذلك تأثر 

املبارك ؛ طبعا اىل قدر ، كان الشيخ راغب رمحه اهللا حبكم تردده إىل دمشق  الكثري منهم ، كان من هؤالء حممد 

كان يف بينه وبني والد حممد املبارك عبد القادر مودة ، فكان ينزل عندهم ويزورهم ؛ فكما حدثين حممد املبارك 

اط يف علم أنه يف جلسة جاء ذكري فذكرين حممد املبارك خبري إنه هذا شاب ناشيء وعنده وعنده مهه ونش

احلديث ؛ وما أدري التفاصيل فهو أحبين هكذا يف الغيب وقال حملمد املبارك إنه أنا بس أحضر الزم ، أعطيه 

خرب حملمد ناصر من أجل أنا بدي أجيزه ؛ فنقل إيل ذلك حممد املبارك ، وراحت األيام وجاء ونزل يف فندق 

راغب جاء فذهبت إليه وال أعرفه أنا من قبل ، سلمت  هناك يف دمشق فاتصل يب هاتفيا بالدكان وقال يل الشيخ

عليه وحدثين مبا كان مسع من حممد املبارك وقال إن هذا الشيء يعجبين ألن علم احلديث أصبح نسيا منسيا وإىل 

آخره ؛ وأنا حبب اجيزك ، قلت جزاك اهللا خري ، هو عامل إجازة على طريقة املشايخ ، لكنها كتاب كان مساه 

اجللية يف اإلجازات احللبية أو حنو هذا ؛ فقال يل اقرأ ، يعين شكليات كلها ، قرأت له يف نفس الكتاب  باألنوار

ميكن يف مكان ما ، فبعد ما قرأت انتهى كل شيء ، ومطبوعة اإلجازة يف نفس الكتاب ، مطبوعة ويف فراغات 



  . فهو ميلئ هذه الفراغات حسب األشخاص 

  زي كوبون مثال : أبو اسحاق 

  . ـ بضحك احلويين واأللباين رمحهم اهللا 

أينعم ، فأنا أشري إىل هذه احلقيقة وأنا استعملها حقيقة كسالح هلؤالء الناس املساكني ، الذين يعرفون  :الشيخ 

أن العلم هو الذي تلقي مباشرة من املشايخ ، ولو كانوا غري علماء كذلك الشيء بالشيء يذكر ؛ أنا احلقيقة 

  يطاق يف دمشق بالنسبة خرجت بأمر ال

 

 
  


